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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công nhân kỹ thuật năm 2021 (đợt 1)

Căn cứ văn bản số 2637/EVNHCMC-TCNS ngày 10/06/2021 của Tổng công 
ty Điện lực TP.HCM, Về việc triển khai kế hoạch sắp sếp, sử dụng lao động và 
tuyển dụng lao động năm 2021 đợt 1.

Công ty Điện lực Duyên Hải trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao 
động năm 2021 đợt 1 như sau:
1. Số lượng, giới tính, tuổi

- Công nhân kỹ thuật: 08 người
- Giới tính: Nam
- Tuổi: từ 18 đến 30 tuổi. 

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng
a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Công nhân kỹ thuật, Trung cấp nghề, 

Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề hệ chính quy Trường Cao đẳng 
Điện lực thuộc EVN, chuyên ngành: Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây 
và trạm biến áp trung hạ thế; Hệ thống điện hoặc Kỹ thuật điện. 

b) Kỹ năng:
- Có kỹ năng leo trụ và làm việc trên cao (không mắc bệnh sợ độ cao);
- Có kỹ năng làm việc nhóm;
- Có kỹ năng chịu đựng (sức bền) trong công việc khó khăn, phức tạp;
- Có kỹ năng đánh giá, phân tích tình trạng nguy hiểm của công việc cụ 

thể trước khi công tác;

c)  Sức khoẻ : Đạt sức khoẻ loại I, II theo quy định của Bộ Y tế. 
- Ngoài ra phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

+ Không mắc bệnh huyết áp, tim mạch.
+ Không bị lao (lao phổi, lao xương, lao ruột…), tràn dịch màng phổi, 
dầy dính màng phổi.
+ Không mắc các bệnh về gan (viêm gan, viêm gan siêu vi B,C..; men 
gan tăng cao).
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+ Không mắc các bệnh về thận (viêm cầu thận, thận hư,…), sỏi đường 
niệu có kích thước ≥ 7mm.
+ Không mắc bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp.
+ Không sử dụng ma tuý (hoặc những chất gây nghiện khác tương tự 
như ma túy).
+ Hệ vận động bình thường (không bị dị tật bẩm sinh, gãy xương đã 
hồi phục nhưng liền, can xấu, lệch trục có ảnh hưởng đến vận động).
+ Tiền sử bản thân không mắc bệnh tâm thần, chấn thương sọ não có 
để lại di chứng.
+ Tổng thị 2 mắt phải đạt 16-18/10 trở lên, tai không bị giảm thính lực 
từ 46-65 dBA.
+ Thể lực: Nam có chiều cao từ 158cm trở lên, cân nặng 48kg trở lên

3. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm:
- Đơn đăng ký tuyển dụng (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của địa phương cư trú.
- Bản xác nhận thông tin cá nhân (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao hộ khẩu, chứng nhận tạm trú, CMND/CCCD (không cần công 

chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không 

cần công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
- Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế 

có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư 
nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

- Ảnh 3x4 mới chụp không quá 6 tháng: số lượng 02
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực 
Duyên Hải.

- Địa chỉ: số 393 Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM.
- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/07/2021.
(Trong thời gian giãn cách xã hội, các thí sinh có thể nộp qua đường bưu 

điện).
5. Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các đối tượng sau đây:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo 
không giam giữ;
- Đang bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên;
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- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có 
liên quan đến ngành nghề cần tuyển;

- Đang tranh chấp hợp đồng lao động với cơ quan, đơn vị đang công tác.
Lưu ý: 

- Công ty Điện lực Duyên Hải sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi 
tiếp nhận và bố trí công tác.

- Không hoàn lại hồ sơ dự tuyển của ứng viên.
- Ứng viên bị loại (kể cả sau khi đã ký hợp đồng lao động) trong những 

trường hợp sau đây:
- Sau khi qua vòng xét tuyển và thi tuyển, mà khám sức khỏe không đạt 

loại I, II.
 - Qua xác minh, đối chiếu cho thấy có sự giả mạo trong kê khai lý lịch, 

văn bằng, chứng chỉ.
Công ty Điện lực Duyên Hải thông báo tuyển dụng lao động rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và đến các đơn vị trực thuộc Tổng công ty 
Điện lực TP HCM để biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc TCT;
- Phòng, Đội (để biết);
- Niêm yết tại bản tin;
- Lưu: VT, TCNS, NHTK.(03)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Mừng


		Nguyen Nam Nhan
	2021-06-21T11:17:03+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		TRAN VAN MUNG
	2021-06-21T15:09:02+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		Le Viet Tung
	2021-06-22T09:09:27+0700
	Văn thư


		Le Viet Tung
	2021-06-22T09:09:27+0700
	Văn thư


		Le Viet Tung
	2021-06-22T09:09:27+0700
	Văn thư


		Le Thanh My
	2021-06-22T09:59:27+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		Le Thanh My
	2021-06-22T09:59:27+0700
	Văn thư




